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اأ�سواُت التّجاِر  اإ�سبانيا مزدحمًة بالنا�ِص كالعادة، حيث عَلت  اأ�سبيلية يف  كاَنْت �ساحُة بلدِة 

جنَي الذيَن يبحثوَن عن عر�ٍص مثرٍي للإهتماِم 
ّ
املتجّولنَي وهم يبيعوَن �سلعًا خمتلفًة واأ�سواُت املتفر

ا�ص. وتخّلل اجلمَع بع�ُص العّماِل 
ّ
يف تلَك ال�ساحِة التي �ُسيَِّد فيها م�سنٌع لل�سجائِر مقابَل مع�سكٍر للحر

الذيَن دخلوا وخرجوا من امل�سنِع بالإ�سافِة اإىل بع�ِص اجلنود. ويف و�سِط احل�سِد، وقفْت فتاٌة ُتدعى 

ا�ص. راآها 
ّ
تني خجًل وا�سرتقِت النظَر اإىل مع�سكِر احلر

ّ
ميكاييّل، حتاوُل اأن ُتخبِّئ وجنَتيها املحمر

جنديٌّ يحُر�ُص املع�سَكَر ف�ساأَلها:

ــ »مرحبًا يا �ساّبُة، ماذا تفعلنَي هنا؟« .

 وجُهها خجًل واأجاَبْتُه متلعِثَمًة:
َّ
احمر

ــ »اآااا... مممم... عذراً... اأنا... ثّمة رقيٌب ا�سُمُه دون... دون خو�سيه....«

وقِت  قبَل  اإىل هنا  ياأتي  لن  الآن.  تَرْيِه  اأن  ولِكْن، ل ميِكُنِك  اأعِرُفه.  بالَطبِع  »دون خو�سيه؟  ــ 

اأن  مُيِكُننا  رمّبا  الداِخل؟  يف  تنتظريَنُه  ل  مَل  قريبًا.  املناوبِة  موِعُد  �سيحنُي  لرَن،  ح�سنًا  مناوَبِته. 

نتكلَّم...«.

ــ »اآه ل. �ساأعوُد بعَد قليٍل«.

ِد وهو ينُظُر اإليها تختفي ب�رشعٍة حاملا اأنهْت كلَمها. �سعَر اجلنديُّ ببع�ٍص من الرتدُّ
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الذين  والآخرون  احلرا�َسِة  جنوُد  فاجتَمَع  املناوَبِة،  وقِت  حلوِل  اإىل  م�سرياً  البوِق  �سوُت  عل 

ينتظروَن دوَرهم وا�سطّفوا اأماَم املع�سَكر. وكاَن دون خو�سيه اأحَد هوؤلِء اجلنود. دَخَل اإىل املع�سكِر 

عائداً من احلرا�سِة فاقرَتَب منه اجلنديُّ الذي كان يف املناوبِة ال�ساِبَقِة وقاَل له:

ــ »هاي، خو�سيه! منذ قليٍل اأَتْت فتاٌة جميلٌة ت�ساأُل عنك«.

 اإىل املع�سَكِر 
َ
عندما �سِمَع اخلرَب، عرَف فوراً اأّنها ميكاييّل. من �سواها يقطُع امل�سافَة كّلها لياأتي

ِه يف اأثناِء غياِبِه عن الدار. فجاأًة، اأح�صَّ  وي�ساأَل عنُه. كانت ميكاييّل خطيَبُتُه تنتِظُرُه وتعتني باأمِّ

ُف البنُدقّيَة التي كاَنت على   واأخَذ ُينظِّ
ٍّ
ب�سوٍق اإليها وبحننٍي اإىل املنِزل. فجل�َص حزينًا على كر�سي

كتِفه.

يف الوقِت عيِنِه، ُدقَّ جر�ُص املعَمِل معلنًا وقَت الغداِء فخَرَج وفٌد من الن�ساِء العاملِت يف م�سَنِع 

ال�سجائِر اإىل ال�ساَحة. عندئٍذ، بداأ عَدٌد من الرجاِل الذين جتّمعوا اأماَم بّوابِة امل�سنِع يغّنوَن باأعلى 

ٍة ا�سُمها كارمن. �سوِتِهم اٌغايَن حبٍّ مهداًة كلَّها اإىل فتاٍة غجريَّ

ف�سَح الرجاُل الطريَق للرائَعِة كارمن التي متايَلت يف و�سِطهم بقاَمِتها املم�سوَقِة الفّتانِة وهم 

ي�سفِّروَن ويهِتفوَن لها ويتبعونها بنظراِتهم حني مت�سي بجاِنِبِهم. 
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رجٍل  على  يقُع  بنظرها  واإذ  حولها،  ونَظَرْت  راأ�َسها  فرَفَعْت  احل�سِد  بهتافاِت  كارمن  ابتهَجْت 

ُف بندقّيَتُه غرَي مكرِتٍث مبا يجوُل حوَله. كان هذا الرُجُل دون خو�سيه. ينظِّ

ــ »كيف ل ينُظُر اإيّل؟ �سيدَفُع ثمَن هذا«.

َرْت اأن تغوَيه. اقرَتَبت ِمنُه و�رَشَعْت ُتغّني 
َّ
جَرَح عَدُم اكرتاِث دون خو�سيه كربياَء كارمن فقر

اأٌغنيًة عذبًة وترق�ص. وحنَي انَتَهْت من الِغناِء، رمْت اإليه وردًة حمراَء كانت حتِمُلها بنَي �سفتيها. 

واأخرياً، بداأ ي�سُعُر باأّنُه منجِذٌب اإليها. يف تلَك اللحظِة، ُدقَّ اجلَر�ُص جمّدداً معلنًا نهاَية وقِت الغداء. 

 ببطٍء داِخَل امل�سَنع. وقَف وحيداً مع الورَدِة التي َرَمتها مبهوراً 
َ
نظَرْت اإليِه كارِمن قبَل اأن تختفي

ب�سحِر جماِلها.
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َة اأماَمُه ثّم �َسِمَع �سوتًا يناديه. الَتَفَت فَوَجَد  وبعَد فرَتٍة، عاَد اإىل ُر�سِدِه والَتَقَط الوردَة املرميَّ

.
ّ
ميكاييّل ترُك�ُص نحَوُه من بعيٍد. اأ�رَشَع واأخفى الورَدَة يف جيِب �سرَتِتِه الداخلي

ــ خو�سيه.

 بخرٍي؟«.
َ
ٍة. كيَف حاُل اأُّمي؟ اأهي ــ »ميكاييّل! اأَرْدُت روؤيَتِك ب�سدَّ

َقٌة ل�سماِع اأخباِرك«. ــ »نعم، هي دائمًا قِلَقٌة عليك. يف الواِقع، اأتيُت اإىل هنا لأّنها مت�سوِّ

نظَر خو�سيه اإليها نظَرًة دافئًة وحنوَنًة اإذ ملأ لطُفها ورّقُة �سوِتها قلَبه.

َك وهذا املاُل لَك مع اأّنه لي�َص مبلغًا كبرياً. اآه، وهذه...«. �ساَلُة من اأمِّ
ّ
ــ »هذه الر

وقبَل اأن ُت�سيَف كلمًة اأخرى، اقرتَبْت منه ببطٍء، منحنيَة الراأ�ِص لئّل يظهَر خجُلها وطَبَعْت ُقبَلًة 

على خدِّه.

ــ مي... ميكاييّل.

َلها اإليك«. َك، طلَبْت مّني اأن اأو�سِ ــ »هذه ُقبَلُة حبٍّ من اأمِّ

ــ »�سكراً لِك ميكاييّل، �ساأذهُب لروؤيِتها قريبًا. اأرجوِك اهتّمي بها اإىل ذِلَك احلني«. 

اأم�َسَك الر�سالَة التي �سلََّمْتُه اإّياها وقّبلها على خدِّها وقال:

ــ »اأُر�ِسُل هذه القبلَة اإىل اأّمي، اأرجوِك قبِّليها عّني. اأُِحُبك جداً ميكاييّل«.

الوجِه  َة 
َّ
اأدراَجها حممر اأن تزوَرُه قريبًا وعاَدْت  ال�سعاّدُة قلَبها فوعَدْتُه  َلها، غمرِت  قبَّ عندما 

خجًل.
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ِه التي ت�سّلي دائمًا لكي يكوَن بخرٍي وبـ  َر يف اأمِّ نظَر اإليها ترحُل وترتُكه وحيداً مَع اأفكاِره. فكَّ

ميكاييّل الفاتنة، وكّلما فّكَر فيهما، ازداَد �سوُقُه اإىل املنِزِل اأكرَث فاأكرث.

اأّنه بقدِر ما تذّكَر ميكاييّل، كان وجُه كارِمن التي رَمِت الورَدَة نحَوُه  لِكّن الغريَب يف الأمِر 

، يظَهُر اأماَم عينيه. وبالرغم من اأّنَه حاَوَل جاِهداً ن�سياَن �سوَرِتها، فهي مل تفاِرق تفكرَيه.  ٍ بتكربُّ

اإىل جاِنِب  �سعيَدًة  �ساأكوُِّن عائلًة  لِكّنني  اأغَوتني،  ال�سيطاِن  رائَحَة زهرِة  اأّن  »اأنا متاأّكٌد من  ــ 

 على نف�ِسك!«.
ْ
حلوتي ميكاييّل ونعتني باأّمي اإىل الأبد. ُعْد اإىل �سواِبَك يا خو�سيه. �سيِطر

واأراَد التخلُّ�َص من الورَدِة التي كاَن قد خّباأها داِخَل �ُسرَتِته.

َد بتنفيِذ ذلك، �سمَع فجاأًة �سّجًة يف اخلاِرِج وراأى امراأًة تخُرُج من امل�سَنِع وت�رُشخ: وفيما تَوعَّ

ــ »ثّمَة عراك! وَقَع عراٌك يف امل�سنع!«.

على اأثِر ال�رشاِخ، اأَمَرُه زونيغا، ال�ساِبُط امل�سوؤوُل عنه باأن يذهَب ليعرَف ماذا يجري:

 اآخر... هاي، دون خو�سيه ِاذهْب واألِق نظرًة؟«.
ٌ
ــ »اآه، يا اإلهي، �سجار

َه خو�سيه اإىل الطاِبِق الثاين يف م�سنِع ال�سجائِر برفقِة جندّينِي فوجدوا عّماًل حمت�سديَن  توجَّ

حوَل امراأٍة مطروحٍة على الأر�ِص و�سعُرها مت�ساِبٌك بينما اأم�َسَك اآخروَن بكارمن التي كانت تلهُث 

تعَبًة. 

جَلَب خو�سيه كارمن اأماَم زونيغا مقدِّمًا تقريَرُه عِن ال�سجار.

تاأتي  اأن  عليِك  دوِن عقاٍب.  تذهبنَي من  اأَدَعِك  اأن  اأ�ستطيُع  ل  ُة 
ّ
املر اآ�سٌف كارمن. هذه  »اأنا  ــ 

معنا.«

ــ »ها، ل يهّم«.

انزَعَج زونيغا من الطريّقِة التي كّلَمتُه بها لأّنُه كاَن موَلعًا بها، لِكّنه متاَلَك نف�َسُه واأَمَر خو�سيه 

باأن يقيَِّدها:

ــ »راِقبها جّيداً بينما اأذهُب واأكتُب تقريري«.



13



14

َذ خو�سيه الأمَر وقّيدها، فهمهَمْت كما لو اأّنها ل تخاُف �سيئًا، ثمَّ حّدَقْت فيه بنظرٍة مثريٍة  نفَّ

وقاَلْت َله:

ــ »اأتعلُم �سيئًا؟ حنَي راأيُتَك منذ قليٍل، وَقعُت يف حبَِّك والورَدُة التي رميُتها لَك هي عربوُن هذا 

احلب. لن ترُف�َص ُحّبي، األي�َص كذِلك؟«.

 
ّ
َر خو�سيه اأّل يَقَع يف �سباِك اإغراءاِتها، فل فائدَة من ذِلك. و�سَعَرْت كارِمن ب�رشاِعِه الداخلي

َّ
قر

فهم�َست ب�سوٍت عذٍب وناِعٍم:

ــ »�ساأنتظُرَك يف احلاَنِة املجاِوَرِة حلائِط اأ�سبيلية. �سن�رَشُب ونرُق�ُص معًا. ما راأُيك؟ األ ت�سعر اأّن 

ذلك جميٌل كاحللم؟«.

ت�ساَرَعْت دّقاُت قلِب خو�سيه فاأكَمَلت:

ــ »ح�سنًا، ُفّك �لرباَط عن يديَّ قبَل �أن يعوَد زونيغا، و�أنا �ساأهَتمُّ برباِط رجلي«.

 ومن دوِن اأن يعِرَف ماذا يفَعُل، وَجَد نف�َسُه يِحّلّ وثاَقها. نظَرْت اإليِه م�رشوَرًة وابت�َسَمْت له. ويف 

هذه الأثناِء، عاَد زونيغا:

ــ»دون خو�سيه اجِلبها الآن اإىل ال�سجن«. 

اأّنُه  ْت هاربًة. مل يَر خو�سيه �سوى ظهِرها، ومبا 
َّ
اأر�سًا وفر الأخرَي  َوَقَفْت كارِمن ودَفَعْت هذا 

َع يف ال�سجِن بدًل منها. �سَمَح لها بالِفراِر، ُو�سِ
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 عّدة، وكاَنت كارمن ترُق�ُص مع �سديقَتيها فرا�سكويتا ومر�سيد�ص 
ٌ
ت على تلَك احلادثِة اأ�سُهر

َّ
مر

يف احلاَنِة حيُث وَعَدْت خو�سيه اأن تلتقَيه. اجتَمَع النا�ُص لروؤيِتهنَّ يرق�سَن في�سفِّقون لهّن ويهتفون. 

ِب من الرائَعِة كارمن، لِكّنها مل تلَتِفْت 
ُّ
ٍة للتقر وكاَن زونيغا، �سابُط خو�سيه بيَنهم يبحُث عن فر�سَ

اإليِه مطلقًا. واأخرياً، نفَد �سرُبُه، فاقرتَب منها وقاَل ب�سوٍت عاٍل:

ــ »اليوَم، اأطَلقُت �رشاَح �سديِقِك دون خو�سيه الذي �ُسِجَن بدًل منك«.

ــ »حقًا؟ هذا جّيد«.

الثرياِن  مُل�ساِرِع  يهِتُف  احلانِة  اإىل  دخَل  وفٌد  قاَطَعُه  حنَي  احلديِث  اإكمال  و�َسِك  على  وكاَن 

اإ�سكاميّلو الذي كاَن ي�رَشُح فخوراً عن معَرَكِتِه مع الثوِر ب�سوٍت مرتِفٍع كاأّنه جرناٌل منت�رش:

ــ »كان الوقُت حا�ِسمًا. نَظَر ثوُر امل�ساَرَعِة اإيلَّ م�سحونًا بالغ�سِب وزفَر يف وجهي. ولِكْن، ل 

ُيعَقُل اأن يخيَف ذِلَك اإ�سكاميّلو، اأعظَم م�ساِرٍع عَرَفُه التاريُخ، ف�رشبُتُه برحمي يف ظهِرِه على الفور. 

ُل م�ساِرع«. فكما تعلموَن، اإ�سكاميّلو هو اأف�سَ

اٍت عّدة، َوَقَع نظُرُه على 
ّ
وَرَفَع كاأ�َسُه ليقرِتَح نخبًا وفَعَل النا�ُص مثَله. وبعدما ُمِلئت الكوؤو�ُص مر

كارمن وهي ترُق�ُص واأُغِرَم بها على الفور. فاقرَتَب منها وقال:

ــ »ما ا�سُمك؟«.

اأيَّ  ُتظِهَر  اأن  دوِن  ومن  الرق�ِص  على  وتركيَزها  الإيقاَع  تفِقَد  اأن  دوِن  من  �ساخرًة  فاأجاَبتُه 

اهتماٍم به:

ــ »مَل ُتريُد اأن تعِرف؟ اأعطني �سببًا وجيهًا لأقوَل لك ا�سمي«.

ــ »حنَي اأكوُن يف خطٍر واأنا اأ�ساِرُع الثرياَن، �ساأ�رُشُخ با�سِمك«.

َبُب، فل ماِنَع لدّي. اأنا اأدعى كارِمن«.
ّ
ــ »ح�سنًا... اإن كاَن هذا هو ال�س

ــ »ماذا تفعلنَي اإن ُقلُت لِك اإّنني اأُِحبُّك؟«.

ـ »هذا �ساأُنَك ولي�َص �ساأين، لِكّنني اأُحبُّ رُجًل اآخر«.

ّبيني«. ٌف ل�سماِع ذِلَك، لِكّنني لن اأفِقَد الأَمَل باأن حُتِ
ّ
ــ »اأنا متاأ�ِس

َخرَج اإ�سكاميّلو مفتونًا بجماِلها ِمَن احلانِة حماطًا باجلموِع وواِعداً بالعوَدِة قريبًا.
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بعَد اأن عاَد النا�ُص اإىل مناِزِلهم، �سعَدْت كارِمن و�سديقتاها اإىل الُنزِل يف الطاِبِق الثاين من 

باِن ال�ِسَلع. حنَي 
ّ
احلاَنة. يف الداِخِل، اختباأ بانتظارهّن دانكري ورميندادو، وهما �سديقاِن لهنَّ يهر

راأتهم كارِمن قاَلْت قِلَقًة:

ــ »اأُكلُّ �سيٍء على ما ُيرام؟ ماذا �سيحُدُث اإن راآكم اأحٌد تختبئون يف مثِل هذا املكان...؟«.

ــ »كارمن، نحتاُج اإىل م�ساعدتك«.

ــ »ل اأ�ستطيُع اأن اأفَعَل ذِلَك بعَد الآن، ل اأ�ستطيع«.

ــ »ماذا َحَدَث كارِمن؟ األ تعرفنَي اأّننا نحتاُج اإىل امراأٍة للهروِب من تفتي�ِص اجلماِرك؟«.

ــ »بلى، اأعِرُف ذلَك، لكّنني ل اأَ�ستطيُع مغادرة املكاِن والذهاَب معكما يا اأ�سحاب. اأنا اأنتِظُر 

حبيبي«.

ــ »عفواً كارِمن اأاأنِت مغَرَمٌة فعًل؟«.

ٍة مثِلِك، لكّنِك كنِت يف املا�سي جتيديَن التوفيَق  َ ــ »يا لها من مفاجاأٍة بالن�سبِة اإىل فتاٍة متكربِّ

، ماذا حدث لِك فجاأًة؟«.
ّ
ما بني العمِل واحلب

ة، فقد دخَل دون خو�سيه ال�سجَن بدًل مّني«.
ّ
ــ »الأمر خمتلٌف هذه املر

ــ »كارمن األ تعرفنَي الرجال؟ من املوؤّكِد اأَنه نِدَم على ِفعَلِته. لن يعوَد اأبداً«.

تلَك  ترَحَل معهما. يف  �ستبقى ولن  اأّنها  اأ�رّشت على  لِكّنها  يعوَد،  لن  باأّنُه  اإقناَعها  وحاولوا 

اللحَظِة، �سِمَعْت �سوَت رجٍل يناديها.

�رُشَّت جّداً ل�سماِع �سوِتِه وطَلَبت من اأ�سدقائها املغادرة:

ــ »اأ�َسِمعُتم كلُّكم؟ اإّنه هو. لقد اأتى ليبَحَث عّني. اأ�رِشعوا واذهبوا«.

 فقاَل دانكري:

ــ »ما راأُيِك اإن اأ�رشكناُه معنا يف العمل؟«.

ر. ولكن، اذهبوا الآَن كلُّكم«. ــ »ماذا؟ ح�سنًا دعني اأُفكِّ
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عندما غادَر اأ�سدقاوؤها فتَحت الباَب ورّحَبت بخو�سيه م�رشورًة. حنَي راآها فِرحًة اإىل هذا احلدِّ، 

�َسَعَر اأّن الأّياَم القا�سيَة التي ق�ساها يف ال�سجِن قد اختفت.

ــ »دون خو�سيه ل بدَّ اأَنَك عانيَت الكثرَي ب�سببي واأّنَك يف اأثناء وجوِدَك يف ال�سجِن نِدمَت على 

م�ساعدتي«.

ــ »ل تقويل هذا كارمن، اأنا م�ستِعدٌّ لكلِّ �سيٍء من اأجِلك«.

 لأحٍد �سواك«.
َ
ــ »�سكراً لَك خو�سيه. من الآَن ف�ساعداً، لن اأرُق�َص ولن اأغّني

ْت نظَرُه فغفَل عن مروِر الوقت. ْت َلُه بخطواٍت رائعٍة اأ�رَشَ وحينئٍذ رَق�سَ

يف هذا الوقِت، اأنطَلَقِت ال�سفاَرُة معلنًة حلوَل وقِت العوَدِة اإىل املع�سَكر. فتبّدَلت ملِمُح وجِه 

خو�سيه ال�سعيدة:

 اأن اأذهب«.
َّ
ــ »اأ�سِمعِت ال�سوَت كارمن؟ كم اأمتّنى اأن اأبقى اإىل جاِنِبِك طواَل الليِل، ولكن، علي

فعِلها  رّدُة  واأَتْت  �سيئًا م�سحكًا  �سِمَعْت  اأّنها  لو  فيِه كما  الرق�ِص وحّدَقْت  توّقفت كارمن عن 

حادًة مثَل ن�سِل �سكنٍي:

 بكثرٍي. اإذهْب 
ّ
 ــ »ماذا ُقلت؟ تقوُل اإّنك حَتبُّني، لكّن تلبية نداء اجلي�ِص بالن�سبة اإليَك اأهمُّ مني

بُّها اإىل هذا احلّد!«. ولبِّ قائمَة احل�سوِر التي حُتْ

مل يعِرف خو�سيه ما العَمُل فقاَل لها:

ــ »األ تثقنَي بعد بحّبي لك؟«.

َك غرُي جديٍر بالثَِّقة«. ــ »ل، اإّن حبَّ

ِل لقاٍء لهما. ف�سحَب بحذٍر من جيِب �سرتِتِه الوردَة التي َرمْتها اإليه يف اأوَّ

ــ »كارمن، تعايَل وانظري. األ تذكريَن هذه الوردة؟ اأبقيُتها معي حتى واأنا يف ال�سجن. وكنُت كّل 

ُر فيك. بالطبِع، �َسككُت يف بادِئ الأمِر باأّنِك حقًا حَتّبينني، واأحيانًا  يوٍم اأخرُجها واأنظُر اإليها واأفكِّ

كثريًة مُلُتك. ولكْن، على الرغم من هذا، كنُت كّلما فّكرُت فيِك، ا�ستاَق قلبي اإليِك اأكرث. كارمن، األ 

ميكنِك روؤيَة مدى ا�ستياقي وحّبي لك؟«.
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ــ »ل، اأنت ل حَتبُّني«.

ــ »هذا غرُي �سحيٍح، اأرجوِك ثقي بي، اأنا اأُِحبُّك من كلِّ قلبي«.

ــ »اإذا كنَت فعًل حَتبُّني كما تقوُل، دعنا نغاِدُر معًا اإىل ما وراَء اجلبِل، حيث ل جي�َص تطيُعه. 

َع باحلريِة التي لطاملا َحِلمَت بها. ما راأُيك؟«. فَتْبداأَ حياًة جديدًة َمعي وتتمتَّ

ًة ثانيًة بُهُروِبه 
ّ
ا�ستمَع اإىل اقرتاِحها املغري باإمعاٍن، َلكنَّه مل َي�ستطْع اأَْن َيْجلَب العاَر لنف�سه مر

ِمْن اجلي�ص.

ر اأخرياً الَعودَة اإىل اجلي�ِص تاركًا كارمن وراَءه.
َّ
َر مِلّيًا لربهٍة وقر فكَّ
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وبينما َكاَن َعلى َو�َسِك اأَْن َيْخرَج ِمْن الغرفِة، اأتى زونيغا يبَحُث عنه. وحنَي راآُه َمع كارمن، �َسعَر 

َب جداً. بالغريِة وغ�سِ

ــ »دون خو�سيه، ماذا َتفعُل هنا؟ اأمل ت�سَمع طننَي البوِق منذ دهٍر؟ … ُعد فوراً اإىل املع�سكر!«.

 اأن اأفَعل. لن اأَُعود!«.
ّ
ــ »ل َتُقْل يل ماذا علي

�َص ظهوُر زونيغا املفاجُئ تفكرَي خو�سيه واأراَد اأن ُيثِبَت نف�َسُه اأماَم كارمن فبداآ يت�ساجران.  �سوَّ

يف النهايِة، �سحَب خو�سيه �سيَفُه واأراَد اأن يقاِتَل زونيغا. عندئٍذ، اأدركْت كارمن اأّنها مل تُعد مُت�ِسُك 

بزماِم الأموِر فا�ستنجدْت بدانكري ورميندادو اللذيِن كانا يختبئاِن يف الغرفِة املجاورة.

فوَر �سماِعهما نداءها، اأ�رشعا اإليها واأخذا �سيَف زونيغا واأخرجاُه من الغرَفِة بعَد اأن �سِخرا منه: 

ــ »تَنحَّ جاِنبًا، �سّيدي القائد. ل فائدَة لَك هنا«.

اأّما خو�سيه، فلم يكتِف بعدِم اخل�سوِع لأواِمر قائِدِه بل �سَهَر �سيَفُه بوجِهِه، فقد وجَد اأّنه مل يعْد 

بنِي اللذيِن �ساعداه.
ِّ
ميِلُك خياراً �سوى اأن يذهَب اإىل اجلباِل مع املهر
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بون 
ّ
بداأ مهر العميقِة،  الغابِة  داِخَل  �سرٍي طويٍل  َبْعَد  بارَدًة وموِح�سًة.  اجلبِل  الليلُة على  كانِت 

اآخرون، مّمن تواعدوا على اللقاِء، بالو�سوِل واحداً تلَو الآخِر من خمتَلِف املناِطق. ويف الوقِت الذي 

هم  النار. كان بع�سُ بوَن حوَل 
ِّ
ذهَب فيه دانكري ورميندادو لإلقاِء نظرٍة على اجلواِر، اجتمَع املهر

هم يحاوُل ِقراءَة م�ستقبله باأوراِق اللِعِب، اأّما من تبّقى فكاَن يحاِوُل اأن َيَناَم َمْلُفوفًا  يتحّدُث وبع�سُ

ببطانيٍة.

دَفَع ال�سَجُر بكارمن اإىل امل�ساركِة يف الأحاديِث هنا وهناَك، ثّم توّجهت نحو خو�سيه الذي 

تنّهَد وهو  ينُظُر اإىل البعيد.

ــ »خو�سيه، اأثّمَة ما ُي�سايُقك؟«.

ي يف املنزِل…«. ُر يف اأمِّ ــ »ل … اأنا اأَفكِّ

ــ »مَل ل تذَهُب لروؤيِتها اإذاً؟ ل َتْبدو م�رشوراً بهذه احلياِة املليئِة باحلريِة واملغامرة. مَل ل َتُعوُد 

وح�سب؟«.

 الأموَر 
َّ
بي علي ــ »ما الذي َتُقولينه؟ َكْيَف تطلبني مّني اأن اأذهَب واأتُرَكك؟ رجاًء كارمن، ل ت�سعِّ

اأكرث«.

ــ »ح�سنًا«.

ْث كارمن ملا يعانيه خو�سيه وراَحْت تقراأ للنا�ِص م�ستقبَلهم بالأوراق. فدعاها النا�ُص  مل تكرَتِ

لأن ت�سَحَب ورقًة لها، ومن دوِن ترّدٍد اأخَذت ورقًة وَفتحْتها بحذٍر مت�سّوقًة ملعِرَفِة ما يخفيه لها 

القدر. وفجاأًة، ت�سلََّب وجُهها املبت�ِسُم، اإذ َكانِت البطاقُة التي اأخَذتها ُتظهُر اأّن م�سرَيها املوت.

ــ »املوُت… ل ُيعَقل. دعوين اأحاِوُل ثانيًة«.

ومع اأّنهم خلطوا الأوراَق مراراً وتكراراً، اأظهَرت لها الورَقُة التي �سحبتها املوَت اأي�سًا. قِلَقْت 

كارمن وتوّجَهْت اإىل دانكري ورميندادو واأخربتُهم عن خوِفها.

ُد ت�سليٍة، ل ت�سّدقي ما ُيطِلُعِك عليه. 
ّ
ــ »هاهاها! اإّن قراءَة البخِت باأوراِق اللعِب يا كارمن جمر

 اأمَر ما راأيِته! منذ متى اأ�سبحْت كارمن ت�سّدقُّ اخلرافات؟ هاهاها«.
ْ
ِان�َسي

ن حنَي �سخَر �سديقاها من قراءِة البخت وما اكرتثوا له. 
ّ
�َسعرْت كارمن بالتح�س
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اأن  قبَل  املكاِن  ترتيَب  واأعادوا  باكراً  هم  اأغرا�سَ بون 
ِّ
املهر َب  و�سَّ التايل،  اليوِم  �سباِح  ويف 

يراِقُب  واأخَذ  كتِفِه،  على  والبندقّيُة  عاليٍة  �سخَرٍة  على  خو�سيه  وَقَف  الغابة.  يف  جمّدداً  ينطلقوا 

الطريَق لي�سَمَح لهم باملروِر ب�سلٍم. 

اأن �سِمَعْت بخرِب  اإىل الغابِة تبَحُث عن خو�سيه بعَد  اأَتْت  يف هذا الوقِت، كانت ميكاييّل، التي 

هروِبِه، قد اقرتَبْت من مكاِنهم. توّقَفْت لدقائَق، تنُظُر ب�سمٍت من حوِلها، فلَمَحْت خو�سيه واِقفًا على 

باأكَمِله.  َهزَّ �سوُت طلٍق ناريٍّ اجلبَل  للقائه. وفجاأًة،  راأْتُه حّتى هَرَعْت م�رِشعًة  اأن  ال�سخرة. وما 

َعِتِه  تفاجاأْت ميكاييّل واختباأت على الفوِر خلَف �سخَرٍة. وظَهَر رُجٌل مفتوُل الع�سلِت مم�ِسكًا بقبَّ

. َبها طلٌق ناريٌّ وفيها ُفتَحٌة �سبَّ

ــ »اآه، يا اإلهي...! لو كانِت الطلَقُة اأكرَث انخفا�سًا بقليٍل، لكنُت رجًل ميتًا الآن«.

ــ »من اأنت؟«.

ــ »اآه، األ تذُكُرين؟ هذا خميٌِّب للآمال! اأَنا اإ�سكاميّلو، اأف�سُل م�سارِع ثرياٍن. اأخرَبين اأحدهم باأّنه 

ِكُنني اأَْن اأَرى حبيبتي كارمن اإن اأتيُت اإىل هنا…«. مُيْ

�َسَعَر خو�سيه بالغرَيِة تتماَلَكُه لظهوِر هذا الغريِب الذي يبحُث عن كارمن. واأخرياً، مل ي�ستِطع 

ِب يف داِخِلِه ف�سَحَب �سيَفُه وَطَلَب اأن ُيباِرَزه، ومل يرُف�ص اإ�سكاميّلو الطلب.         َل الغ�سَ حتمُّ

اأ�رَشَعْت كارمن ورفاُقها عند �سماِعهم الطلَق الناري. وحني و�سلوا، كان خو�سيه على و�َسِك اأن 

اأبَعَدْتُه عن  يقطَع عُنَق ا�سكاميّلو. هّداأْت كارِمن خو�سيه ب�سوِتها الناِعِم واأقَنَعْتُه برمي �سيِفه، ثّم 

ا�سكاميلو.

ــ »دون خو�سيه ل! اأرجوَك اهداأ وارِم �سيَفك«.

 اأّنِك، يا حبيبتي، اأتيِت واأنقذِت حياتي. �سكراً لِك كارمن. اأريُدِك اأن ت�ساهدي 
ٌ
ــ »كم اأنا م�رشور

م�سارعَة ثرياٍن رائعًة �َسُتقاُم يف اأ�سبيلية بعد اأياٍم قليلٍة. اأرجو اأن تاأتي«. 

ــ »ح�سنًا �ساأذَهب«.

ابَت�َسَمْت كارمن ابت�سامًة م�رِشَقًة وا�ستلمْت بطاقَة الدعوِة ِمْن اإ�سكاميّلو، ثّم راَقَبْتُه يختفي عن 

اأنظاِرها مبت�سمًة را�سيًة.

 بغ�سٍب نحو كارمن وبغريٍة من اإ�سكاميّلو.
َّ

َنَظر اإليها خو�سيه فاأح�ص
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رنا كثرياً، فلنذهِب الآن«. ــ »تاأخَّ

وعلى اأثِر كلماِت دانكري، بداأوا ي�ستعّدوَن للنطلِق جمّدداً. يف هذه الأثناِء، وجَد 

رميندادو ميكاييّل خمتِبئًة خلَف ال�سخَرِة فاأربَك ظهوُرها املفاجئ خو�سيه. 

ــ »ميكاييّل! ماذا تفعلنَي هنا؟«.

اأجابتُه بو�سوٍح وهدوٍء:

املنِزِل  اإىل  نذهُب  دعنا  عنَك، خو�سيه  ت�ساأُل  َك  اأَمُ تنفكُّ  ل  عنك.  اأبحُث  »جئُت  ــ 

الآن«.

مًة: حّدَقْت كارمن مبيكاييّل من اأ�سفل قدميها اإىل راأ�سها وقاَلْت متهكِّ

َك تبحُث عنَك بقلٍق. مَل ل تذهُب لروؤيِتها؟«. ــ »من هذه املراأُة الريفيَّة؟ اأعتِقُد اأّن اأمَّ

 
ُّ
ــ »�ستتوّجهنَي فور ذهابي اإىل م�ساِرِع الثريان. اأنا لن اأذهب. ل اأ�ستطيع! �ساأ�ستِمر

مبراقبِتِك هنا«.

 دموَعها، لِكنَّها اأجه�َسْت 
َ
مل ت�سدِّق ميكاييّل ما �سِمَعْتُه وحاولْت جاهدًة اأن تخفي

بالبكاء.

َك مري�سٌة جّداً... وقد متوُت بني حلظٍة  ــ »خو...خو�سيه كيَف اأمَكَنَك اأن تتبّدل؟ اأمُّ

واأخرى. اأمل ت�سمعني؟«.

ِه،  اأمِّ  واأدَرَك �رشورَة الذهاِب لروؤيِة 
ٌّ
اأّن ما تقوُلُه ميكاييّل حقيقي �َسَعَر خو�سيه 

ُه ظلَّ قِلقًا على كارمن. كاَن يعَلُم من دوِن اأدنى �سٍك اأّنها �سرتمتي يف اأح�ساِن  لِكنَّ

م�سارِع الثرياِن اإ�سكاميّلو فوَر مغاَدَرِته.

ــ »كارمن �ساأعوُد، �سنلتقي جمّدداً«.

وترك املكاَن غرَي مرتاٍح وظلَّ ينُظُر اإىل 

الوراِء حيُث ترَك كارمن.



29



30

اإ�سكاميّلو. كاَن حميُط حلبِة امل�سارعِة يف  ذَكَرها  التي  الأّياُم، وجاَء يوُم امل�ساَرَعِة  ِت 
َّ
ومر

�سنَي الفِرحنَي الذيَن لِب�سوا اأبهى ُحَلِلهم وخرجوا اإىل ال�ساحِة ينتظروَن  اأ�سبيلية يُعجُّ بالنا�ِص املتحمِّ

ا�ستعرا�َص م�سارعي الثريان.

واأخرياً، َبداأَ العر�ُص الذي �سمَّ عَدداً ِمْن م�سارعي الثريان الرائعنَي يف ملب�ِسهم امللّونِة التي 

تعِك�ُص نوَر ال�سم�ص. 

ع، َم�َسْت  و�رشعاَن ما خرَج اإ�سكاميّلو واثقًا من نف�ِسِه و�سَط الهتافاِت الفرحِة، وِبُقرِبِه، كاملتوقَّ

كارمن املتاألِّقُة بثوِبها اجلميل. 

اعرَتَف  احللبِة،  اإىل  دخوِلِه  وقبَل  كارمن.  ورافَق  به  بْت  رحَّ التي  الَهاِتفِة  للح�سوِد  بيِدِه  لّوَح 

اإ�سكاميّلو بحبِِّه لها:

�سارُع اليوَم من اأجلك. �ساأنت�رُش جمّدداً لأظِهَر لِك مدى حّبي«. ــ »كارمن، �َساأُ

لّوحْت كارمن بيديها اإليه، وابت�َسَمْت اأ�سعَد ابت�سامٍة على الإطلق.
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ويف تلك اللحظِة، اأَتْت فرا�سكيتا م�رِشعًة كما لو اأنَّ �سيئًا ما قد َحدث.

ــ »كارمن، َح�سنًا... اإّن دون خو�سيه هنا!«.

ــ »حقًا؟ ل باأ�ص، اأَنا الآن مغَرَمٌة باإ�سكاميّلو وعندما اأَرى خو�سيه �َساأُخرُبه بو�سوٍح باأّن الرجَل 

الذي اأَحبُّ هو اإ�سكاميّلو«.

ي احلذر دائمًا!«. ــ »ولكن، توخَّ

ــ »ح�سنًا، ل تقلقي«.

حّذَرتها فرا�سكيتا ثانيًة ثّم دَخَلْت َمع احل�سوِد اإىل حلبِة م�سارعِة الثريان. كان خو�سيه يراِقُب 

متالَكْت  لِكنَّها  كارمن  ارَتَعَبْت  منها.  اقرَتَب  مبفرِدها،  اأ�سبَحْت  وحنَي  طويلٍة،  فرَتٍة  منذ  كارمن 

نف�سها، كما لو اأّن �سيئًا مل يُكن.

ــ »اأوه، خو�سيه، ماذا تفعُل هنا؟«.

نا كارمن!  لقد ُعدُت كما وعدُتِك، دعينا نذهُب الآَن معًا من  ْت فرَتٌة طويلٌة ومل نَر بع�سَ
َّ
ــ »مر

هنا. �سنعي�ُص ب�سعادٍة معًا يف مكاٍن اآخر«.

ــ »عمَّ تتكلَّم؟ اإىل اأيَن تعتِقُد اأّنني �ساأذهُب مَعك؟ انتهت علقُتنا«.

ٌك بها بعناٍد: َل اإليها خو�سيه وهو متم�سِّ تو�سَّ

ِك جّداً، ماذا تقولني؟ اأرجوِك ل ترف�سي حّبي لك«. ــ »كارمن، اأنا اأِحبُّ

اأجابتُه بهدوٍء:

ــ »دون خو�سيه، اإّن الرجَل الوحيَد الذي اأِحبُّ الآَن، هو اإ�سكاميّلو«.

يِت مبا تفعليَنُه، ل اأعِرُف ماذا �ساأفعل«.
ّ
ــ »ل! ل تقويل هذا كارمن. اإن ا�ستمر

ــ »الآن، اأنا ل اأخاُف �سيئًا. وباملنا�سبِة، خْذ هذا اخلامَت الذي اأهديتني اإّياه، اإّنني اأُعيُدُه لك. مل 

يُعْد له معنى بالن�سبِة اإيّل«.

و�سحَبْت كارمن اخلامَت من اإ�سبعها ورمتُه اأر�سًا. كاَن هذا اخلامِتُ عربوَن ُحبِّ خو�سيه لها. 

النظرِة  لهذه  كارمن  تفاجاأْت  بالكامل.  ج�سُمه  وارتع�ص  وجِهه  ملِمُح  تغرّيَت  الفوِر،  وعلى 

للحظة، ولكن، �رشعاَن ما اأخذْت مت�سي نحو حلبِة م�سارعِة الثرياِن، حيث اإ�سكاميّلو.



33



34



35

حّدَق خو�سيه فيها �سامتًا وهي تغادر. وفجاأًة، َفقَد �سواَبُه فَرك�َص نحَوها وَطعَنها ب�سّكنٍي يف 

ظهِرها.

حلبِة  يف  الت�سجيِع  اأ�سواُت  عَلْت  اأملًا،  و�رشخت  الأر�ِص  على  فيها  وقَعت  التي  اللحظِة  ويف 

اأغلقْت عينيها ال�سوداوين ببطٍء. حيَنِئٍذ،  اإ�سكاميّلو. وبعَد ذلَك،  اإىل ن�رِش  م�سارعِة الثرياِن م�سرَيًة 

اأدرَك خو�سيه اأّنه َقتَلها، فاأخذها بنَي ذراعيِه باكيًا.

ــ »اأنا… اأنا… حبيبتي كارمن، َقتلُتها بيديَّ هاتنِي الإثنتني. بهاتني اليدين… كارمن، اآه، 

حبيبتي كارمن…  رجاًء اإفتحي عينيك…«.

ٍة مَع اأ�سواِت ُهتاِف اجلمِع  وعل �سوُت نواِحِه اللمتناهي بعيداً يف ال�سماِء بطريَقٍة متناِق�سَ

لإ�سكاميّلو.
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نبذٌة عن املوؤلِّف:

جورج بيزيه

معلِِّم  ابن  اإّنه  الفرن�سية.  الرومان�سيَة  الأوبرات  اأجنزوا  الذيَن  الثلثة  املوؤّلفني  اأحُد  اأّنه  واغرن، على  و  فردي  اإىل جاِنِب  بيزيه،  ا�ستهر 

ِة من ُعمِره، اإىل املعهد املو�سيقي كون�رشفاتوار  َف اإىل املو�سيقى منذ �سنٍّ مبّكرٍة. دخل يف العا�رِشَ
َّ
مو�سيقى غنائية وعازِف بيانو، لذِلَك تعر

دو موزيك يف باري�ص حيُث َتعّلَم َتاأليف املو�سيقى ِمْن ملّحنني كانوا م�سهورين يف ذلك الوقِت اأمثال �سارل غونو وفرومينتال هاليفي. وحنَي 

َبَلَغ التا�ِسَعَة ع�رَشَة، ت�سّنت له فر�سُة الدرا�َسِة يف روما بعَد اأن رِبَحت اأن�سوَدُتُه كلوفي�ص وكلوتيلد جائَزَة روما للمنِح الدرا�سّية. ويف العاِم 

ُز على تاأليف الأوبرا. ويف عامه اخلام�ِص والع�رشين، اأنهى اأوبرا غريبًة من  َة، وبداأ ُيركِّ َر مهَنَتُه املو�سيقيَّ 1860، عاَد من روما حيث دَر�َص وطوَّ

ثلثِة اأجزاٍء تدعى �سّيادو اللوؤلوؤ. وما زاد من �سهرة  بيزيه اأوبراُه كارمن ومو�سيقى م�رشحّية دوديه العر�سّية فتاة اآرل.  

ا�ستوحى اأوبرا “كارمن” ِمْن رواية “برو�سبري مريميي”. ومل يلَق اأداوؤها الأّول على م�رشِح الأوبرا الهزلّية يف  باري�ص يف مار�ص/اآذار 

ِة الفعِل ال�سلبّيِة هذه اإىل طريقته احلديثة واجلريئة يف عر�ِص “احلياة الو�سيعة” يف هذا ال�سكِل وموِت البطلِة  1875 جناحًا. ويعوُد �سَبُب ردَّ

يف النهايِة، بدًل ِمْن ختمها بواحدة من تلك النهاياِت ال�سعيدِة املاألوفة. على اأّي حال، ُعرفت مع الوقِت قيَمُة هذا العمِل، لتعبريه ال�سادق 

وماّدة بحثه املبتكرة. وهكذا، �سَمَدْت “كارمن” لُت�سبَح اإحدى الأوبرات الأكرث عر�سًا يف اأنحاِء العامِل، واأحبَّها نّقاُد املو�سيقى وامُل�ساهدون 

كّلهم.
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نبذة عن الر�سام:

جونغ، هيون جو 

“هوجنيك” واأكَمَلت درا�ساِتها العليا. و�ساركت، اإىل جاِنِب ثلثة معار�ص  ْت هيون جو جونغ يف الر�سم الزيتي يف جامعِة  �سَ َتخ�سّ

ة اأقامتها، يف اأغلِب الأحياِن يف معار�َص جماعّيٍة ومن بينها معَر�ص “بينيال الدويِل للطباعة”. كما واأّنها فازت بجائزٍة يف “معر�ِص  خا�سّ

كوريا للَفنِّ الرفيع”. 

ٍة تدعى “ِظلُّ الزهرِة و�سوُء املاِء” بقلم “ت�ساجن ت�سا بونغ” وانغم�َسْت اأكرث يف هذا العَمِل  َرِة لق�سّ وكان اأّوُل ر�سوماِتها للكتِب امل�سوَّ

عندما َعِمَلْت على “اأو�سيم” للكاتِب نف�ِسه.

 
ّ
ِة، وهكذا ُت�سّوُر احلَدَث الرئي�سي ة ِمْن عاطفٍة. فّكَرْت كثرياً يف تعبرٍي يتنا�سُق مع الق�سّ ًة ملا حتتويه الق�سّ اعتَنْت “بكارمن” عنايًة خا�سَّ

ا�سَة واملعّقدَة، بّللِت الورقَة 
ّ
“لكارمن” حيث ي�ستبُك نزاُع ال�سخ�سّيات. ولكي ُتو�سَح هذه العاطفَة احل�س

ّف. َة تنَت�رِشُ على الورقِة واأ�ساَفْت اإليها األوانًا اأخرى قبل اأن جَتُ يف املاِء وَترَكِت الألواَن الأ�سليَّ

وحّتى  والمتلك  الغريَة  َي�سّم  الذي  القوّي   
ّ
احلب �سعوَر  “كارمن”،  يف  ُتظِهَر  اأن  حاولْت 

حًا، خ�سو�سًا من خلل  املوت. لذلك، فاإّن األواَن ال�سخ�سّياِت قويٌة ووا�سحٌة جداً. وبدا ذلك وا�سِ

خ�سائ�ِص “دون خو�سيه” و”كارمن” املت�ساربة. وبتعبرٍي اآخر، يتمّيز “دون خو�سيه” باأّنه 

اأّنها �سخ�ٌص يتمّتُع بطاقٍة اإنفعالّيٍة  ا�ٌص جداً فيما ت�سّور “كارمن” على 
ّ
 وح�س

ٌ
�سخ�ٌص حذر

كالهيبِة والثقِة بالّنف�ص. واإىل ذلك، اأ�ساَفْت كلبًا وقّطًة وطيوراً، ما يجَعُل القارَئ يْنظُر اإىل 

ال�سخ�سّياِت وهي العنا�رُش الفريدُة التي َتْدعوه اإىل عامِل اخلياِل اللمتناهي.   



كارمن
قميص أخير






